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  اخالق پزشکی
  
  

  بررسی ارتباط دعاوي صنفی پزشکی بر دعاوي جبران خسارت بیمار

  **مهدي صبوریان ،*رسول احمدي فر دکتر
  
  
  
  
  
  
  
  
      

هاي پزشک، شرایط مسئولیت پزشک جراحپزشک جراح، انواع مسئولیت :هاي کلیدي اژهو

  و هدف هزمین
مسئولیت پزشکی یکی از مسائل مطروحه در حقوق 

پزشک همانگونه که . در رابطه بیمار و پزشک است پزشکی و
برخی از . برد، تکالیفی نیز دارد در برابر خدمات خود نفعی می

هاي مهمتري  پزشکان همچون جراحان داراي مسئولیت
هاي پزشک جراح  در این پژوهش گستره مسئولیت. باشند می

. شود و شرایط آنها در فرایند درمان بررسی خواهد می
هاي مسئولیت مدنی،  شناخت تعاملی که میان نظامبررسی و 

کیفري، اخالقی و انتظامی  وجود دارد نیاز به یک مطالعه 
جامع و گسترده داشته و در اولین گام به شناخت هر یک از 

پردازیم، سپس شرایط مسئولیت و مواد  ها می این مسئولیت
ها بررسی خواهد  قانونی مرتبط با هر یک از این مسئولیت

  .شد
براي تحقق مسئولیت پزشک سه رکن اساسی ضروري 

در صورت فقدان یکی از این سه عنصر مسئولیت . است

  :چکیده
ي که مورد عمل جراحی قرار گرفته، یکی از مباحث مهم و بحث برانگیز مسئولیت جبران خسارت پزشک جراح در برابر بیمار

شاغلین حرفه پزشکی به دنبال اشتغال به این حرفه . باشد باشد که در همه جاي دنیا مورد توجه ویژه می دنیاي حقوق و پزشکی می
افتد،  ه در نتیجۀ خطاي پزشکی اتفاق میهاي پزشکان کیکی از مسئولیت. باشند هاي مختلف و مهمی را دارا می خطیر، مسئولیت

هاي مسئولیت از این جهت نگارنی وجود ندارد،  البته با وجود بیمه. مسئولیت جبران خسارت وارده به بیمار در نتیجۀ جراحی است
با مسئولیت  یکی از مسایل مغفول در حوزة حقوق پزشکی، رابطۀ محکومیت انتظامی پزشک. باشد لکن اصل مسئولیت قابل مالحظه می

. و حقوقی و ارتباط آنها با یکدیگر است) صنفی(هاي انتظامی بر این اساس، هدف از این پژوهش، بررسی مسئولیت. باشد مدنی او می
همچنین به شرایط مسئولیت پزشک جراح، مواد مرتبط قانونی، طرق اثبات مسئولیت پزشک جراح و مقایسه مسئولیت مدنی و انتظامی 

  .هیم پرداختبا یکدیگر خوا
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با فراهم شدن شرایط مسئولیت جبران . شود منتفی می
خسارت براي شخص انجام دهنده فعل زیانبار تعهداتی ایجاد 

شود و در مقابل براي زیان دیده نیز حقوقی محقق  می
به استناد حق . سی قرار خواهد گرفتشود که مورد برر می

تواند با رجوع به انجام دهنده  جبران خسارت، زیان دیده می
  . فعل زیانبار خواهان جبران خسارت وارده باشد

  با توجه به اینکه معموالً مسئولیت پزشک در نتیجه 
  نقض مقررات پزشکی است، قانونگذار در این خصوص 

  صنفی نیز در نظر براي پزشکان مسئولیت انتظامی و 
مسئولیت انتظامی پزشک جداي از مسئولیت . گرفته است

در این . حقوقی او بوده و آیین رسیدگی متفاوتی دارد
پژوهش بررسی خواهد شد آیا اثبات محکومیت انتظامی 

باشد  پزشک جراح در خصوص مسئولیت حقوقی او الزم می
  یا خیر؟

  مفاهیم-1
  پزشک جراح -1- 1

ي و مهم است که هدف آن پزشکی یک دانش کاربرد
ها و بازتوانی آسیب  حفظ و ارتقاء تندرستی، درمان بیماري

ها، تشخیص،  این هدف با شناخت بیماري. دیدگان است
تالش براي . رسد درمان و جلوگیري از بروز آنها به انجام می

درمان بیماریها و آسیب از دوران پیش از باستان وجود 
کی در ایران در واقع از آغاز تاریخچه پزش. داشته است

باشد که پاتهاها در زادگاه نخستین خود در  اي می دوره
نزدیکی خوارزم زندگی می کردند و اولین پزشک آریایی 

هاي مختلف زبان پهلوي،  هاي کتاب نوشته. باشد تریتا می
دهند که تریتا در جراحی نیز دست داشته و گفته  نشان می

که طب یونانی نامیده شده شده ایرانیان اصول آن چیزي را 
  1.اند به یونانیان تعلیم داده

در یونان باستان پزشکانی چون بقراط پزشکی را به 
عنوان دانش و فنی مجزا مطرح کردند و بنیانگذاران راهی 

سینا و رازي طی  بودند که بعدها توسط پزشکانی همچون ابن
گیري از روش علمی، پزشکی  شد و در رنسانس با بهره

هاي  تخصصی  هاي قابل توجهی کرد و به شاخه تپیشرف
هاي پزشکی  زیادي تقسیم شد که در ایران اکثر تخصص

یکی از این تقسیم . شود جهانی وجود دارد و تدریس می
جراحی یکی از . باشد هاي جراحی می ها تخصص بندي
هاي درمانی در پزشکی است و به پزشکی که تبحر  شیوه

  . گویند جراحی دارد، پزشک جراح می

ها انواع مختلفی دارند که هر کدام را جراح  جراحی
مثالً جراحی عمومی، تخصص . دهد متخصص آن انجام می

ها تمرکز  هاي شکمی مانند روده جراحی است که بر اندام
از آنجا که . جراحان عمومی عمدتاً با تنه سروکار دارند. دارد

اولین متخصصین جراحی عمومی در بسیاري از مراکز دنیا 
هاي تهدید  سطح ارائه خدمات به بیماران تصادفی و اورژانس

هایشان بسیار وسیع  باشند، دامنه فعالیت کننده حیاط می
هاي اورژانسی  است و در مواقع لزوم قادر به انجام جراحی

هاي زنان،  هاي دیگر مانند جراحی ارتوپدي، جراحی رشته
وظایف  2.اشندب هاي اورولوژي و موارد دیگر نیز می جراحی

گیري در مورد  جراح عبارتند از تشخیص، تصمیم
ترین روش جراحی، انجام جراحی بیمار و نظارت بر  مناسبت

  . بیماران پس از عمل جراحی
هاي حدود  اولین شواهد جراحی مغز مربوط به جمجمه

اولین مدرك . ده هزار سال پیش در فرانسه بوده است
سان هیروگلیف است که مکتوب در مورد پزشکی در مورد ان

، پزشک ایمهوتپمربوط به اقدامات جراحی مغز و اعصاب 
در گذشته . باشد سال قبل از میالد می 2500مصري حدود 

جراحی همواره با تیغ جراحی و برش موضعی عمل انجام 
تري مانند  هاي جراحی پیشرفته اما امروزه روش. شد می

  .رود می جراحی اندوسکوپیک سیزر و غیره نیز به کار

  بیمار تحت عمل جراحی -2- 1
بیمار در لغت به معنی ناتوان، ناخوش، رنجور و دردمند 

این لفظ مرکب ). لغت نامه دهخدا، مقابل کلمۀ بیمار( باشد می
به اضافه مار، به معنی صحت و شفا ) کلمه منفی(از بی 

در . بیمار همچنین به معناي کسی است که مار ندارد. باشد می
ر منتسب به رب النوع آنتا دانسته و به عنوان یونان قدیم ما

هاي نشان عقل و نماینده استقلبوس بوده که با آن درمان
دادند که بعدها عالمت درمان  معجزه آساي خود را انجام می

 3.شد
در اصطالح بیماري به ناهنجاري در بدن یا روان 

گویند که به علت ناراحتی، اختالل عملکرد یا تنشی در  می
هاي  هر بیماري با شماري عالئم و نشان. گردد ایجاد می بیمار

این شناخت و درمان بیماري . شود ویژه شناخته و آشکار می
بر عهده پزشک است که در صورت تشخیص و صالحدید، 

. گیرد بیمار جهت بهبود بیماري تحت عمل جراحی قرار می
در این صورت هر گونه عمل در جهت تشخیص یا درمان 

آسیب و یا ناهنجاري که مستلزم شکافتن پوست  بیماري یا
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عمل جراحی روي بیمار به . شود یا مخاط باشد انجام می
منظور مداوا کردن وي یا پیشگیري از بیماري به وسیله 
پزشک حاذق، در فرض الزم بودن چنین کاري جایز بلکه در 

ماده . صورت توقف زندگی و سالمت بیمار بر آن واجب است
در این خصوص مقرر  1392ازات اسالمی قانون مج 497

در موارد ضروري که تحصیل برائت ممکن نباشد و «: داشته
پزشک براي نجات مریض طبق مقررات اقدام به معالجه نماید 

  ».کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست

  انواع مسئولیت پزشک جراح -2
اي عربی و معادل فارسی آن پاسخگویی  مسئولیت، کلمه

ارت از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی است که است و عب
آن بر  شود که ضمانت اجراي قانونی عرفاً به او استناد داده می

منابع مسئولیت یا تعهد در  1.حسب نوع آن متفاوت است
به این ترتیب . باشد حقوق ایران عبارت از قانون و قرارداد می

موده یا که در مواردي قانونگذار وظایفی براي افراد ایجاد ن
آنها را از انجام برخی افعال منع نموده، که ارتکاب یا ترك 

بر اساس اینکه . نماید آنها براي اشخاص ایجاد مسئولیت می
باشد یا نباشد ) مجازات( قانون داراي ضمانت اجراي کیفري

نوع مسئولیت نیز به مسئولیت کیفري و مدنی تقسیم 
جۀ تخلف از مفاد در مواردي نیز که مسئولیت در نتی. شود می

  .شود، مسئولیت قراردادي است قرارداد ایجاد می
اي موارد قانونگذار تکالیفی براي پزشکان دایر بر  در پاره

بینی نموده که نتیجۀ  ارتکاب یا منع ارتکاب اعمالی را پیش
تخلف پزشک از مقررات قانونی ممکن است براي پزشک 

در مواردي . باشدمسئولیت مدنی یا کیفري یا هر دو را داشته 
نیز ممکن است مسئولیت پزشک در نتیجۀ تخلف از مفاد 
قراردادي باشد که با بیمار داشته، که در این صورت 

در کنار مسئولیتهاي فوق . مسئولیت پزشک قراردادي است
ممکن است انجام یا خودداري از انجام برخی از این اعمال 

همچنین  .براي پزشک مسئولیت انتظامی نیز داشته باشد
ممکن است عرفاً و از جهت اخالقی براي پزشک مسئولیت 

هاي توان براي پزشک مسئولیت در نتیجه می. قایل شد
، قراردادي، کیفري، اخالقی و انتظامی را )قهري(مدنی

  .شناسایی نمود

  )قهري( مسئولیت مدنی -2-1
عبارت از التزام  و تعهد قانونی ) قهري(مسئولیت مدنی 

ضرر و زیانی که در نتیجه فعل یا ترك فعل  شخص به جبران

مستند به او و در نتیجۀ نقض قانون به دیگري وارده شده 
منشاء این تعهد قانون بوده و علّت مسئولیت اشخاص . است

در نتیجه منظور از مسئولیت . نقض مقررات قانونی است
التزام و تعهد پزشک به جبران : پزشک) قهري(مدنی 

یمار در نتیجۀ ارتکاب فعل زیانبار یا ترك خسارات وارده به ب
پزشک به حکم . باشد فعلی که براي سالمت بیمار الزم می

اراده او قانون موظف به انجام این افعال یا ترك آنها بوده و به 
زیرا در حقوق مدنی شرط تحقق  1.این تعهد ایجاد نشده

مسئولیت، ایراد خسارت و اثبات رابطه سببیت است و علی 
در  4.اعده به قصد و نیت فاعل ضرر توجهی نمی شودالق

نتیجه مسئولیت پزشک ممکن است ناشی از ترك یا انجام 
یک فعل باشد، که در ادامه آنها را به تفکیک بررسی 

  .کنیم می

  مسئولیت مدنی ناشی از فعل -2-2
مسئولیت مدنی ناشی از فعل التزام و تعهد قانونی 

ت که در نتیجۀ عمل مستند شخص به جبران ضرر و زیانی اس
منشاء التزام و تعهد به . به او به دیگري وارد شده باشد

مناسبت انجام فعل زیانبار نسبت به دیگري است که قانون 
انجام دهنده فعل زیانبار را ملزم به جبران خسارات وارده 

در نتیجه زیان رساننده متعهد به جبران خسارت . کندمی
 .باشدوارده می

  ئولیت ناشی از ترك فعلمس -2-3
همانطور که مسئولیت مدنی شامل رفتاري است که از 

ها با عدم  مرتکب سر می زند باید دانست برخی از مسئولیت
انجام کاري که قانون بر عهده یک فرد مکلف گذاشته است 

توان از قانون خودداري از  به عنوان نمونه می 5.شوند ایجاد می
نام  1354رات جانی مصوب کمک به مصدومین و رفع مخاط

 در را اشخاصی یا شخص هرکس«برد که مطابق بند اول آن 
 یا خود فوري اقدام با بتواند و کند مشاهده جانی خطر معرض
 مقامات یا مراجع به فوري اعالم یا دیگران از طلبیدن کمک

 کند جلوگیري آن نتیجه تشدید یا خطر وقوع از دار صالحیت
 دیگران یا او خود متوجه خطري داماق این با که این بدون
 ضرورت بر احوال و اوضاع داللت یا استمداد وجود با و شود
 اي جنحه حبس به نماید، خودداري امر این به اقدام از کمک

 محکوم ریال هزار پنجاه تا نقدي جزاي یا و سال یک تا
 به که باشد کسانی از مرتکب اگر مورد این در. شد خواهد
 حبس به بنماید مؤثري کمک توانسته می دخو حرفه اقتضاي
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 ریال هزار ده از نقدي جزاي یا سال دو تا ماه سه از اي جنحه
 مراکز مسئوالن. شد خواهد محکوم ریال هزار صد یک تا

 شخص پذیرفتن از که خصوصی یا دولتی از اعم درمانی
 امتناع اولیه هاي کمک یا او درمان به اقدام و دیده آسیب
  .»شوند می محکوم شده ذکر مجازات اکثرحد به نمایند

  قانون مجازات اسالمی  295همچنین طبق ماده 
 وظیفه یا گرفته برعهده را آن انجام که فعلی کسی هرگاه«

 به و کند ترك است، گذاشته او عهده بر قانون که را خاصی
 را فعل آن انجام توانایی چنانچه شود، واقع جنایتی آن، سبب
 حسب و شود می مستند او به حاصل جنایت باشد داشته
 که این مانند است، محض خطاي یا عمدي، شبه عمدي، مورد
 را کودك است، گرفته برعهده را دادن شیر که اي دایه یا مادر
 ترك را خود قانونی وظیفه پرستار یا پزشک یا ندهد شیر
البته باید خاطر نشان کرد براي تحمیل این مسئولیت  .»کند

: جود شرایطی ضروري است که عبارتند ازبه تارك فعل و
وجود وظیفه قانونی، وجود رابطه سببیت، توانایی براي انجام 

  .اقدام مورد نیاز، وجود عنصر روانی الزم

 مسئولیت مدنی قراردادي -2-4
مسئولیت قراردادي التزام و تعهد قانونی متعهد متخلف 

به هد به جبران خسارتی که در نتیجه تخلف او از انجام تع
برخالف مسئولیت مدنی خارج  1.باشد متعهد له وارد شده می

از قرارداد که در آن قراردادي در کار نیست یکی از شرایط 
براي اثبات . ایجاد مسئولیت قراردادي وجود قرارداد است

مسئولیت قراردادي وجود و اثبات قرارداد امري ضروري است 
انده یکی از ارکان و احراز رابطه قرادادي میان خواهان و خو

رابطۀ علیت بین خسارت و عدم . مسئولیت قراردادي است
. اجراي قرارداد شرط دیگر احراز مسئولیت قراردادي است

قانون آیین  520در خصوص اثبات ضرر با توجه به ماده 
دادرسی مدنی باید گفت، دادگاه در صورتی حکم به جبران 

 .خسارت خواهد داد که ضرر ثابت شود

  سئولیت کیفريم -3
مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام دادن 

و مسئول کسی ) محمد معین، فرهنگ فارسی(امري است
است که تعهدي در قبال دیگري بر عهده دارد که از اداي آن 

. بنابراین مسئولیت همواره با التزام همراه است. سرباز بزند
ري محتواي این التزام در قلمرو حقوق مدنی و حقوق کیف

در قلمرو حقوق کیفري محتواي این التزام . واحدي ندارد

یعنی تحمل مجازاتی . تقبل آثار و عواقب رفتار مجرمانه است
لیکن . آید که سزاي رفتار سرزنش آمیز بزهکار به شمار می

توان بار مسئولیت را یکباره بر  به صرف ارتکاب جرم نمی
او را سزاورا این بار  دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید

  6.سنگین دانست
از دیدگاه قانونی برخورداري صفاتی مانند عقل، بلوغ و 

صفاتی که اگر . شود اختیار شرط مسئولیت کیفري قلمداد می
فاعل حین ارتکاب جرم فاقد آن باشد مجازات او منتفی 

قانون  140قانونگذار ضمن تصریح این صفات در ماده . است
وانع مسئولیت کیفري را به زبان دیگري مجازات اسالمی م
 و قصاص حدود، در کیفري مسئولیت«: بیان نموده است

 جرم، ارتکاب حین فرد که است محقق زمانی تنها تعزیرات
 حکم که قتل بر اکراه مورد در جز به باشد مختار و بالغ عاقل،

  .»است آمده »قصاص« سوم کتاب در آن
اجراهاي مدنی  برخی مواقع در روابط اشخاص ضمانت

رسد، از این رو قانونگذار براي حفظ  کافی به نظر نمی
هایی که در این گونه روابط جاري است، ناچار به  ارزش

عل و شود تا اشخاص را به ف ضمانت اجراي کیفري متوسل می
هدف از این مسئولیت برقراري  7.یا به ترك فعل وادار کند

منوط به وجود نظم و حفظ آن در جامعه است که تحقق آن 
نص خاص قانونی است که از آن به اصل قانونی بودن جرم و 

قانون مجازات اسالمی  295 ماده( مجازات تعبیر می شود
در واقع مسئولیت کیفري پلی است میان جرم و ). 92 سال

شود باید به نحوي به  مجرم؛ یعنی عملی که جرم تلقی می
در . ستیک شخص منتسب شود که این شخص همان مجرم ا

مورد مسئولیت کیفري، بیشتر ضرر و زیان متوجه جامعه 
است در صورتی که در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجه 

هدف از مسئولیت کیفري مجازات . باشد یک شخص خاص می
مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداري از نظم، 

رد جبران خسارت عمومی و اصالح و تنبیه سایر افراد به مو
شود، ولی هدفی از مسئولیت مدنی جبران  اجرا گذاشته می

  .خسارت زیان دیده است
پزشک بعنوان یکی از اعضاء جامعه هم از جهت عمومی 

. باشد و هم از جهت تخصصی موضوع این مسئولیت می
اي از  اي موارد به صورت عام ارتکاب پاره قانونگذار در پاره

ه پزشک بعنوان یکی از اعمال را جرم دانسته و در صورتی ک
افراد جامعه مرتکب آنها شود مشمول حکم قانونگذار قرار 

قانون مجازات  295بعنوان مثال بر اساس ماده . خواهد گرفت
اسالمی هر گاه بیماري که در بیمارستان بستري است و 
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گذراند نیاز به تنفس مصنوعی پیدا کند و دوران نقاهت را می
را براي ارائه تنفس مصنوعی به  پزشک یا پرستار وظیفه خود

وي انجام ندهد یا از روشن کردن مجدد دستگاهی که به بدن 
بیمار وصل شده و براي ادامه حیات وي ضروري است پس از 
خاموش شدن آن خودداري نماید، حسب مورد و بر اساس 
عنصر روانی خود قاتل عمدي یا غیر عمدي خواهد بود چون 

در  6.یا پرستار بوده است پزشکمرگ ناشی از ترك فعل 
مواردي در قانون مسئولیت صرفاً براي پزشک بعنوان 

در این نوع از . متصدي شغل پزشکی تعیین شده است
توانند مشمول این حکم قانون قرار  مسئولیت افراد دیگر نمی

بگیرند و صرفاً پزشکان در صورت وجود سایر شرایط مشمول 
  .شوند این مسئولیت می

  اخالقیمسئولیت  -4
اخالق عبارت است از خلق و خو، هنجارهاي مورد قبول 
جامعه که نشان دهنده درستی یا نادرستی رفتار اشخاص 

اخالق جمع خلق و به معناي سرشت، خوي، طبیعت و  7.است
باطنی و ناپیداي آدمی  ،امثال آن که به معناي صورت درونی

ي در مقابل خَلق است که به صورت ظاهر. رود به کار می
مسئولیت . شود شود که با چشم دیده می انسان گفته می

اخالقی کادرهاي پزشکی با مسئولیت قانونی آنان متفاوت 
در حیطه پزشکی اعمال زیادي است که ممکن است . است

غیر قانونی قلمداد نشود اما جزء افعال غیر اخالقی محسوب 
هاي اخالقی در وجدان فرد خود را نمایان  مسئولیت. شود 
کند و شاید به جرأت بتوان گفت که حوزه مسئولیت  یم

اخالقی پزشکان و سایر کادرهاي پزشکی از حوزه مسئولیت 
شغلی و حقوقی آنان چه در قبال بیمار و چه در قبال جامعه 

در مسئولیت اخالقی شخص در . تر استتر و عمیق وسیع
باشد و  مقابل خداوند متعال و یا وجدان آگاه خود مسئول می

آورد اعم از  رف عمل ناشایست و بد مسئولیت اخالقی میص
اینکه در نتیجه عمل مذکور زیانی به دیگري وارد شود یا 

ح درون و نهاد شخص زیانی وارد نشود و هدف آن اصال
   1. مسئول است

در بسیاري از مشاغل به منظور الزام متصدیان آن 
به  مشاغل به منظور الزام آنها به رعایت موازین شغلی و

واسطۀ خلع قانونی، در کنار مسئولیت حقوقی، مسئولیت 
یکی از این مشاغل، پزشکی . اخالقی نیز شناسایی شده است

به این ترتیب پزشکان جداي از مسئولیت حقوقی، در . است
  . رعایت موازین پزشکی، مسئولیت اخالقی نیز دارند

اخالق پزشکی، اصول و قواعد اخالقی است که پزشک 
مهمترین آداب . ا رعایت کند و به آن احترام بگذاردباید آنر

پزشکی راستگویی، درستکاري و برخورد مالطفت آمیز با 
   8.بیمار است

  مسئولیت انتظامی -5
مسئولیت انتظامی عبارت از نقض مقرارت صنفی یا 

 9.اند گروهی که اشخاص به تبع عضویت در گروه آنرا پذیرفته
مانند .... کالء، پزشکان و هاي و جوامع کوچک مانند کانون

جامعه بزرگ متکی به اصول و مقرراتی هستند که حافظ نظم 
به . باشد اي می و نهایتاً بقاي گروه یا اتحادیه صنفی و حرفه

منظور رعایت انتظامات این جوامع، قانونگذار نقض آنها را 
تخلف دانسته و بر اساس نوع نقض این مقررات با متخلفین 

نقض مقررات انتظامی ممکن است عمدي و یا  .کند برخورد می
تقصیر انتظامی عبارت از نقص قواعد . غیر عمد باشد

اي بدون آنکه عمد یا  هاي کوچک اجتماعی یا حرفه گروه
افزون بر آن امکان دارد . سهوي در ارتکاب آن شرط باشد

تقصیر انتظامی از فعلی که بدون تردید مغایر منافع مشترك 
هاي نقض مقررات گروهی و  مجازات. شود گروهی باشد ناشی

باشند که مراجع رسیدگی به تخلفات  صنفی تصمیماتی می
هاي مذکور مانند دادگاه انتظامی قضات، شوراي نظام  گروه

بوده و از   ها مختلف این مجازات. کنند پزشکی اتخاذ می
اخطار ساده و توبیخ تا تعلیق موقت و منع دائم از فعالیت و 

  .باشد راج گسترده میسرانجام اخ
در دعواي مسئولیت انتظامی پزشک، عالوه بر اثبات 
فعل یا ترك فعل پزشک و سببیت آن در ایراد خسارت 

معه پزشکی باید تقصیر انتظامی پزشک ثابت معنوي به جا
قانون سازمان نظام پزشکی جمهوري  28طبق ماده . شود

اسالمی ایران سازمان نظام پزشکی به منظور رسیدگی به 
اي شاغلین حرفه پزشکی و وابسته در  تخلفات صنفی و حرفه

ها  هاي عالی انتظامی پزشکی و در مراکز استان مرکز، هیأت
ها داراي  ي بدوي و تجدید نظر و شهرستانها داراي هیأت

هنگامی پزشک . هاي بدوي انتظامی پزشکی خواهد بود هیأت
شود که فعل او در مقام نقض  با مسئولیت انتظامی مواجه می

اي یا موازین علمی و  قوانین و مقررات اصول اخالقی و حرفه
فنی بوده و موجب هتک حیثیت جامعه پزشکی شود که 

قانون مذکور آمده  28در تبصره یک ماده  هاي آن مجازات
اثبات ارکان مسئولیت انتظامی بر عهد دادستان . است

قانون مذکور آمده  31و  30 ،29باشد که در مواد  انتظامی می
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شود که  هاي انتظامی رأي صادر می سپس توسط هیأت. است
در واقع تعیین کننده مجازات انتظامی براي مصداق احراز 

  .شده است

  شرایط مسئولیت حقوقی پزشک جراح -6
براي تحقق مسئولیت مدنی سه رکن اساسی، ضروري 

باشد، که در صورت فقدان یکی از این سه رکن مسئولیت  می
این عناصر عبارتند از فعل . شود جبران خسارت منتفی می

  .زیانبار، ضرر و رابطۀ سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده

  فعل زیانبار -6-1
انبار عبارت از ارتکاب یا ترك فعلی که قانونگذار فعل زی

فعل . باشد آور دانسته می ارتکاب یا ترك آن را مسئولیت
زیانبار ممکن است به صورت فعل مثبت یا ترك فعل واقع 

فعل مثبت مانند کسی که موجب ورود ضرر به دیگري . شود
قانون مجازات اسالمی  295شود و ترك فعل مانند حکم مادة 

 گرفته برعهده را آن انجام که فعلی کسی هرگاه«: 92 مصوب
 ترك است، گذاشته او عهده بر قانون که را خاصی وظیفه یا

 انجام توانایی چنانچه شود، واقع جنایتی آن، سبب به و کند
 و شود می مستند او به حاصل جنایت باشد داشته را فعل آن

 دمانن است، محض خطاي یا عمدي، شبه عمدي، مورد حسب
 است، گرفته برعهده را دادن شیر که ايدایه یا مادر که این

 را خود قانونی وظیفه پرستار یا پزشک یا ندهد شیر را کودك
  .»کند ترك

پزشک در کنار مسئولیت ناشی از اعمال ارتکابی از 
طرف خود، مسئول اعمال افرادي نیز که زیر نظر او فعالیت 

 1339لیت مدنی مصوب قانون مسئو 1مادة . باشد کنند می می
 در یا عمداً قانونی مجوز بدون کس هر«: مقرر شده است

 حیثیت یا آزادي یا مال یا سالمتی یا بجان احتیاطی بی نتیجه
 براي قانون بموجب که دیگر حق بهر یا تجارتی شهرت یا

 مادي ضرر موجب که نماید وارد اي لطمه گردیده ایجاد افراد
 عمل از ناشی خسارت جبران مسئول شود دیگري معنوي یا

در  1392قانون مجازات اسالمی مصوب سال  .»باشد می  خود
 که معالجاتی در پزشک هرگاه«: مقرر داشته 496و  495مواد 
 دیه ضامن گردد، بدنی صدمه یا تلف موجب دهدمی انجام
 فنی موازین و پزشکی مقررات مطابق او عمل آنکه مگر است
 مرتکب و باشد گرفته برائت الجهمع از قبل که این یا باشد

 دلیل به مریض از برائت اخذ چنانچه و نشود هم تقصیري
 او از برائت تحصیل یا و نباشد معتبر او، بودن مجنون یا نابالغ

 ولی از برائت نگردد، ممکن آن مانند و بیهوشی دلیل به
  .شود می تحصیل مریض

 علم در پزشک تقصیر یا قصور عدم صورت در -1 تبصره
 نکرده اخذ برائت هرچند ندارد وجود ضمان وي براي عمل و

  .باشد
 و پدر مانند است خاص ولی از اعم بیمار ولی - 2 تبصره

 عدم یا فقدان موارد در. است رهبري مقام که عام ولی
 مقام از استیذان با قضائیه قوه رئیس خاص، ولی به دسترسی

 اعطاي هب مربوطه دادستانهاي به اختیار تفویض و رهبري
 که معالجاتی در پزشک«. ».مینماید اقدام طبیب به برائت

 صادر آن مانند و پرستار یا مریض به را آن انجام دستور
 آنکه مگر است ضامن بدنی صدمه یا تلف درصورت نماید، می

  .نماید عمل قانون این) 495( ماده مطابق
 بداند پرستار یا مریض هرگاه مزبور، موارد در - 1 تبصره

 با و شود می تلف و صدمه موجب و است اشتباه دستور که
 بلکه نیست ضامن پزشک کند، عمل دستور به این وجود
  .است پرستار یا مریض خود به مستند خسارت و صدمه

 در شده ایجاد جراحات یا عضو قطع در - 2 تبصره
. »شود می عمل قانون این) 495( ماده طبق پزشکی معالجات
هاي بازدارنده مصوب  زیرات و مجازاتقانون تع 624در ماده 

 داروفروش یا ماما یا طبیب اگر«نیز آمده است که  1375سال 
 یا جراحی یا مامایی یا طبابت عنوان به که اشخاصی و

 و سازند فراهم  جنین سقط وسایل کنندمی اقدام داروفروشی
 سال پنج تا دو از حبس به نمایند جنین اسقاط به مباشرت یا

 مقررات مطابق دیه پرداخت به حکم و شد هندخوا محکوم
  .»پذیرفت خواهد  صورت مربوط

  ضرر -6-2
موضوع مسئولیت پزشک جراح، جبران ضرري است که 

باشد  به بیمار وارد شده، ضرر یکی از ارکان این مسئولیت می
و تا زمانی که ضرري محقق نشود، موضوعی براي جبران 

منتفی به انتفاء وجود ندارد و مسئولیت جبران خسارت 
ضرر عبارت از هر کاستی و نقصانی است که «. موضوع است

بر مال و حقوق مالی یا جسم یا حیثیت و شهرت یا عواطف 
. »شخصی به طور ناروا و ناخواسته از طرف دیگري وارد شود

ضرر نقصان و کاستی در «: همچنین در تعریف ضرر آمده
   1.»دباش نفس یا عضو یا مال و حیثیت افراد می

ضرر را می توان به حسب متعلق آن به سه نوع تقسیم 
ضرر مالی یا مادي، هر . ضرر مالی، معنوي، جسمی: نمود



120  1398، سال 1، شماره 27نشریه جراحی ایران، دوره 

انی است که بر مال یا حقوق مالی شخص بر ـکاستی یا نقص
طبق ماده . ط دیگري وارد شودـخالف میل و اراده او توس

هر کسی مال غیر را تلف کند ضامن آن است و «م .ق 328
ضرر معنوي عبارت از هر . »ید مثل یا قیمت آن را بدهدبا

کاستی و نقصانی است که بر حقوق غیر مالی و بعد غیر مادي 
  : ك.د.آ.ق 14طبق ماده . یا معنوي شخص وارد شود

ادي و ـهاي م ران تمام ضرر و زیانـتواند جب شاکی می«
ن الحصول ناشی از جرم را مطالبه ـع ممکـمعنوي و مناف

ضرر جسمی عبارت از هر نوع کاستی و نقصانی است » .کند
  11.که بر تمامیت جسمی شخص وارد شود

  رابطه سببیت -6-3
شرط مهم براي انتساب نتیجه، خسارت یا صدمه 

قانون  295جسمانی، وجود رابطۀ سببیت است که در ماده 
و به سبب آن «با ذکر عبارت  1392مجازات اسالمی مصوب 

قانون مذکور با ذکر عبارت  492ر مادة و د» جنایتی واقع شود
 نتیجه که است دیه یا قصاص موجب درصورتی جنایت«

 نحو به آنکه از اعم باشد مرتکب رفتار به مستند حاصله
بر این » دشو انجام آنها اجتماع به یا تسبیب به یا مباشرت

باشد که به  ضرر از کسی قابل مطالبه میشرط تأکید کرده است
بایستی ضرر به عامل فعل زیابنار مستند  .او منتسب باشد

به عبارت دیگر ضرر . شود تا او مسئول جبران آن قرار گیرد
باید مستقیماً ناشی از فعل زیانبار باشد به طوري که در 
  .صورت انتفاء فعل زیانبار ضرر نیز عرفاً منتفی محسوب شود

طرق اثبات رابطه سببیت در دعواي مطروحـه   -7
  و دفاع از آنعلیه پزشک جراح 

 طرق اثبات رابطۀ سببیت -7-1
براي اینکه ضرر به عامل فعل زیانبار مستند شود و 
مسئول جبران آن قرار گیرد بایستی رابطۀ سببیت بین فعل 

زیرا براي محکوم کردن . زیانبار و ضرر وارده احراز باشد
هاي حقوقی، صرف اثبات  کسی، ارتکاب جرم در همه نظام

ی از متهم و رخ دادن جرم یا خسارت کفایت وقوع رفتار خاص
کند، بلکه عالوه بر آن وجود رابطه سببیت بین این دو  نمی

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در رأي . باید اثبات شود
اگر رابطه «مقرر داشته  8/7/76، مورخ 10اصراري شماره 

علیت مستقیم بین ایراد جرح و فوت احراز نشود موجب 
به طور مثال اگر کسی براي معالجه  .»ستبرائت متهم ا

جراحت یا بیماري مهلکش به پزشک مراجعه کند و پس از 

مواجهه با خودداري پزشک از درمان، در حالی که به راحتی 
توانسته به پزشک دیگري مراجعه و از مرگ خود  می

جلوگیري کند، ترجیح دهد که در همان حال باقی بماند و 
وان به پزشک نسبت داد بلکه او در ت بمیرد مرگ وي را نمی

 537این نکته به نوعی در ماده . واقع خودکشی کرده است
: ممنعکس شده است 1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

 منحصراً جنایت هرگاه فصل این در مذکور موارد کلیه در«
 ثابت ضمان باشد علیه مجنی تقصیر یا و عمد به مستند
 تقصیر یا عمد به مستند ایتجن اصل که مواردي در. نیست
 تقصیر یا عمد به مستند آن سرایت لکن باشد مرتکب
ضامن سرایت مورد به نسبت مرتکب باشد علیه مجنی 
  .»نیست

در مسئلۀ مسئولیت پزشک جراح، یکی از موضوعات 
. باشد دخیل مسئولیت انتظامی یا تخلف انتظامی پزشک می

رابطه مهم و مؤثر  بر این اساس اثبات تخلف انتظامی در این
در ادامه هر دو موضوع لزوم و عدم لزوم اثبات . باشد می

محکومیت انتظامی پزشک در مسئولیت وي را بررسی 
  .کنیم می

  ارتباط دعاوي صنفی با دعاوي حقوقی -7-2
پزشکان در صورت نقض مقررات مربوط به حرفۀ پزشکی 
ممکن است هم مسئولیت انتظامی داشته باشند و هم 

در خصوص ارتباط این دو مسئولیت با هم، . لیت حقوقیمسئو
به این ترتیب که الزمۀ مسئولیت حقوقی، مسئولیت انتظامی 
باشد و یا بالعکس، در منابع حقوقی مربوطه تصریحی وجود 

در نتیجه ممکن است برخی شرط الزم براي رسیدگی . ندارد
به مسئولیت حقوقی پزشکان را محکومیت انتظامی آنها 

شرط الزم براي مسئولیت انتظامی پزشک، تقصیر در . ندبدان
نامه انتظامی  آیین 28تا  3مواد ( انجام مسئولیت است

اي شاغلین حرفۀ  رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه
هاي انتظامی صیانت از اصول و  هدف از مجازات). پزشکی

مقررات و نهایتاً بقاي صنف و حرفه و منافع مشترك صنف و 
شد و هدف از مسئولیت حقوقی جبران خسارت با حرفه می

بر این . باشد دیده و یا به علّت نقض مقررات عمومی میزیان
اساس براي رسیدگی به مسئولیت حقوقی پزشک محکومیت 

تواند بدون مزاجعه به مراجع  انتظامی الزم نیست و شاکی می
مضافاً . هاي عمومی مراجعه نمایدانتظامی مستقیماً به دادگاه

اینکه هدف از مسئولیت پزشک جراح در نظام مسئولیت  بر
مدنی التزام و تعهد قانونی او به جبران ضرر و زیانی که در 
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در . باشد نتیجه عمل مستند به وي به بیمار وارد شده می
حالی که هدف مسئولیت انتظامی، حمایت از حقوق صنفی 

می باشد نه جبران خسارت وارده به بیمار یا حفظ نظم عمو می
اگر بخواهیم با اختالط مسئولیت مدنی و . و منافع جامعه

مسئولیت انتظامی، هدف آنها را تغییر داده و آنها را از هدف 
هاي انواع  اصلی دور سازیم، باعث از بین بردن حد و مرز

قانونی را رواج خواهیم  ها شده و هرج و مرج و بی مسئولیت
. غایت خود را دارندها غرض و  داد، زیرا هر کدام از مسئولیت

مثالً در مسئولیت کیفري هدف و صیانت از نظم و پیشگیري 
از جرم و حفظ منافع عمومی و هدف از مسئولیت مدنی، 
جبران خسارات وارده به بیمار و هدف از مسئولیت انتظامی 

باشد و این سه  حمایت از حقوق صاحبان مشاغل پزشکی می
قانونی در مورد مسئولیت  در مواد. باشندکامالً از هم جدا می

کیفري یا مدنی پزشک لزوم اثبات مسئولیت انتظامی پزشک 
 92قانون مجازات اسالمی  496مثالً در ماده . بیان نشده است

پزشک در معالجاتی که دستور انجام آنرا به مریض یا پرستار 
. کند، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است صادر می

در . شود یفري پزشک مشخص میطبق این ماده مسئولیت ک
قانون مسئولیت  1مسئولیت جبران خسارت بیمار طبق ماده 

 نتیجه در یا عمداً قانونی مجوز بدون کس هر«: مدنی
 یا حیثیت یا آزادي یا مال یا سالمتی یا جان به احتیاطی بی

 براي قانون موجب به که  دیگر حق هر به یا تجارتی شهرت
 مادي ضرر موجب که نماید وارد اي لطمه گردیده ایجاد افراد

 عمل از ناشی خسارت جبران مسئول شود دیگري معنوي یا
در قانون سازمان نظام پزشکی وظایف یا . »باشد می  خود

 3ماده » و«اختیارات سازمان را با توجه به اهداف آن در بند 
اي شاغلین حرفه  رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفه

جرایم عمومی را نداشته باشد و یا در بند پزشکی که عنوان 
قانون مذکور اظهار نظر کارشناسی در مورد جرایم » ز«

ها و دادسرا ذکر  پزشکی به عنوان مرجع رسمی به دادگاه
 و جرم میان است پلی کیفري مسئولیت واقع در. نموده است
 به نحوي به باید شود می تلقی جرم که عملی یعنی مجرم؛

 در. است مجرم همان شخص این که ودش منتسب شخص یک
 جامعه متوجه زیان و ضرر بیشتر کیفري، مسئولیت مورد
 شخص یک متوجه زیان و ضرر مدنی، مسئولیت و در است

 به که است مجرم مجازات کیفري مسئولیت از هدف. خاص
 خسارت جبران نظم، از پاسداري جامعه، از دفاع منظور
 گذاشته اجرا مورد به دافرا سایر تنبیه و اصالح و عمومی

 زیان خسارت جبران مدنی مسئولیت از و هدف شود می
در مسئولیت مدنی پزشکی جراح و همچنین مسئولیت  .دیده

کیفري هیچ گونه بحثی از لزوم اثبات محکومیت انتظامی 
  .پزشک جراح به میان نیامده است

  گیرينتیجه
  با توجه به بررسی قوانین مرتبط با مسئولیت 

می و مسئولیت مدنی پزشک جراح و زمینه، کارکرد و انتظا
هاي مسئولیت در پی دستیابی به آن  هدفی که این نظام

بینیم که هدف از تعقیب و رسیدگی مسئولیت  هستند می
هاي  هاي دیگر پزشک جراح تفاوت انتظامی با مسئولیت

هدف از بوجود آمدن محکومیت انتظامی . اساسی دارد
ی و گروهی حرفه پزشکی است و صیانت از مقررات صنف

نهایتاً باعث تعالی حرفه و صنف خواهد شد و منافع مشترك 
در حالی که مسئولیت . حرفه پزشکی را تأمین خواهد کرد

جبران خسارت بیمار توسط پزشک به مناسبت انجام فعل 
باشد و الزام وي به جبران  زیانبار پزشک نسبت به بیمار می

رد و حتی گاهی عالوه بر ضمانت خسارت بیمار را در پی دا
هایی که در اجراهاي مدنی، قانونگذار براي حفظ ارزش

گونه روابط وجود دارد ناچار ضمانت اجراي کیفري را نیز  این
تحقق . گیرد تا نظم در جامعه برقرار و حفظ شود در نظر می

در . باشد مسئولیت کیفري منوط به وجود نص خاصی می
انتظامی صیانت از منافع عمومی  صورتی که هدف مسئولیت

جامعه و برقراري نظم یا جبران خسارت بیمار نبوده و رسالتی 
باشد، پس هیچ گونه لزومی به اثبات  دیگر را دارا می

محکومیت انتظامی پزشک جراح جهت جبران خسارت بیمار 
اگر بخواهیم رابطه سببیت بین مسئولیت . وجود ندارد

سارت بیمار توسط پزشک انتظامی و مسئولیت جبران خ
جراح برقرار سازیم، مسئولیت انتظامی را از هدف و مبناي 
خود دور کرده و همچنین باعث لطمه به اصل قانونی بودن 

تر از آن حقوق  جرم و مجازات، حقوق جامعه پزشکی و مهم
  .بیمار خواهیم گشت
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The responsibility of the surgeon to compensate the surgeon for the disease that has undergone surgery 

is one of the most controversial issues in the world of law and medicine that is of particular interest 
worldwide. Medical professionals are punished for seeing this dangerous specialist attractive, punishing 
important components. One of the responsibilities of physicians that occurs as a result of medical error is 
the responsibility of compensating the patient for surgery. Of course, there is no concern about this with 
liability insurance, but the principle of responsibility is considerable. One of the most neglected issues in 
the field of medical law is the relation between the doctor’s conviction and his civil liability. Accordingly, 
the purpose of this study is to examine the legal and corporate responsibilities and their relationship with 
each other. We will also discuss the terms of the surgeon physicians liability, related legal materials, ways 
of proving the surgeons liability, and compare civil and law enforcement liability. 

Key Words: Surgeon Physician, Type of Physician Responsibilities, Physician Liability Conditions  
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